الج کاترل

کنترل آلودگی هوا

دانش ،تخصص و فنآوری

الج کاترل

کار با صنعت

بکارگيری مفاهيم پيشرفته تاييدشده برای عرضه سيستمهای کارآمد و مقرونبصرفه
کنترل انتشار آلودگيها.
مشتریان ما از دانش فنیای که ما با نصب بیش از  4500کارخانه در سرتاسر جهان بدست آوردهایم ،سود میبرند.
ال صالحیت عرضه
وجود این دانش همراه با فنآوریهای گوناگون شرکت الج کاترل ،بدین معنا است که این شرکت کام ً
سیستمهای کنترل آلودگی هوا را در بسیاری از فرآیندهای متنوع دارد .همگام با صنایعی همچون تولید نیرو ،پردازش
سیمان ،کانیها و فلزات ،مواد شیمیایی و تولید انرژی از مواد زائد ،ما قادر به ارائه سیستمهای کنترل انتشار با راندمان
بسیار باال و در عینحال مقرونبصرفه هستیم.
الج کاترل به عنوان بخشی از شرکت  KC Cottrell Co., Ltd.,محصوالت و خدمات خود را در سرتاسر جهان
عرضه مینماید .دفتر مرکزی شرکت  KC Cottrell Co., Ltd.,که یکی از عمده شرکتهای کنترل آلودگی هوا
میباشد ،در سئول کرهجنوبی واقع است .فعالیتهای ما مطالعات امکانسنجی ،عرضه محصوالت منجمله قطعات مجزا
و کارخانجات آمادهبکار ،بهسازی تاسیسات فعلی ،عملیات و نگهداری ،آموزش پرسنل مشتری ،تعمیرات و تامین
قطعات یدکی را دربرمیگیرد.

راهحلهای ابتکاری
از طريق فنآوری و دانش فنی

در سال  ،1883سر اولیور الج برای اولین بار استفاده از رسوبگیری الکترواستاتیک را برای جمعآوری ذرات غبار به نمایش
گذاشت .از آنجا که این فنآوری در پاک کردن دودکشهای مورداستفاده در صنایع حرارتی بکار گرفته شد و تولید ثروت را بدنبال
داشت ،نوآوری فوق به پیشرفتهای گستردهای در زندگی بسیاری از مردم منجر گردید.
این نوآوری هنوز هم در حل مشکالت پیچیده زیستمحیطی کمک نموده و به همین سبب در هسته فعالیتهای شرکت الج کاترل
قرار دارد.
الج کاترل یکی از شرکتهای تخصصی پیشتاز دنیا در زمینه کنترل آلودگی هوا میباشد .از ویژگیهای کارخانجات آن هزینههای
سرمایهای پایین ،راندمان باال ،هزینه نگهداری پایین ،هزینههای جاری پایین و استفاده صنعتی از محصوالت جانبی است .ترکیب
منحصربفرد انسان و فنآوری با اخالقیات کاری صحیح و تمرکز بر توسعه محصول ،همه و همه دست بدست هم میدهند تا شرکت
الج کاترل توانایی عرضه مناسبترین سیستمها را برای کارکردهای گوناگون داشته باشد.

کنترل ذرهای

الج کاترل از اينکه در ميان بزرگترين نامهای صنعت کنترل غبار قرار دارد ،به خود میبالد.
رسوبگيرهای

رسوبگیرهای الکترواستاتیک خشک نوع  Lدر شرکتهای مهم تولید نیرو و پردازش مواد در تمام قارههای جهان،

الکترواستاتيک	در کاهش انتشار گردوغبار مورداستفاده قرار میگیرد .با استفاده از این فنآوری بسیار انعطافپذیر ،الج کاترل قادر است جهت
انطباق با محدودیتهای سختگیرانه اعمالشده ،امکانات جدیدی را برای ارتقا کارخانجات موجود عرضه نماید .تخصص ما در زمینه
کنترل ذرهای ،رسوبگیرهای نوع تر را نیز بوسیله ارائه واحدهای جریان افقی و عمودی پوشش میدهد.
فيلترهای پارچهای

راندمان فیلترهای پارچهای پالس-جت ما در جمعآوری گردوغبار به بیش از  99.9درصد نیز رسیده و در کلیه صنایع کاربردهای
گوناگونی دارد .این فیلترها در فرایندهایی که احتیاج به راندمان باالی جمعآوری گردوغبار و انتشار پایین آنرا دارند ،راهحلهای
بصرفهای را ،از لحاظ تجاری ،و دقیقی ،از لحاظ فنی ،ارائه مینمایند .این فیلترها به حداقل رسیدگی و نگهداری احتیاج دارند.

فيلترهای سراميک

فیلترهای سرامیکی الج کاترل مکمل فیلترهای پارچهای پالس-جت به حساب آمده و میتوانند در دماهایی تا  500درجه سانتیگراد
کار کنند .این فیلترها تا حد  1میلیگرم در متر مکعب جلوی انتشار ذرات را گرفته و در شرایط دشوار فرایند با وجود غلظتهای باالی
گاز اسیدی کار کنند .عالوه بر کنترل انتشار ،فیلتر سرامیکی در احیاء مواد باارزش فرآیند مانند فلزات و کانیها نیز موثر است.

گوگردزدایی گازهای دودکش ()FGD
الج کاترل توانایی ارائه فنآوری  FGDرا برای
کاربردهای بزرگ فرآیندی مانند نیروگاههای برق،
کارخانجات فوالدسازی و تولید مواد شیمیایی را دارا
قیمت تبدیل سنگ
میباشد .این فرآیند کارآمد و ارزان ِ
ال موردتایید قرار گرفته
آهک به سنگ گچ که کام ً
است ،در بسیاری از واحدهای بزرگ مولد بخار در
سرتاسر دنیا مورداستفاده قرار گرفته است.

سیستمهای De-NOx
سیستمهای ( De-NOxتقلیل گازهای مضر نيتروژن
مونوکسيد) نیز در فهرست تواناییهای گوناگون
شرکت ما قرار دارد .ما جزء عرضهکنندگان
باتجربه سیستمهای تقلیل کاتالیزوری ( )SCRو
غیرکاتالیزروی ( )SNCRهستیم.

زدودن گاز اسیدی

فیلترهای پالس-جت ،همراه با سیستم تزریق مواد
جاذب مبتنی بر سدیم یا کلسیم ،میتوانند در کاهش
انتشار گاز اسیدی نیز مورداستفاده قرار گیرند.
این کار برای بسیاری از فرآیندهای تهیه انرژی
از مواد زائد و نیز فرآیندهای سوزاندن که در آنها
به پایینترین حد انتشار اکسیدهای گوگرد ،کلرید
هیدروژن و فلورید هیدروژن نیاز است ،بسیار
ضروری است.
سایر آالیندهها مانند فلزات سنگین و اجزای آلی را
میتوان از طریق افزودن انواع دیگر مواد جاذب
جدا نمود.
تزریق ماده جاذب خشک برای برخی فرآیندها
مناسب نیست .در این موارد ،سیستم شستشو و تسفیه
مرطوب را می توان برای زدودن آالیندههای گازی
اعمال نمود.

سیستم گوگردزدایی گازهای دودکش ( )FGDتر در نیروگاه  Tangjinدر کره

طراحی برتر

در مرکز فنآوری ما در شهر بیرمنگام انگلستان ،مهندسان
راهحلهای کارآمد کنترل تشعشع را بهگونهای که با
سختگیرانهترین استانداردهای جهانی همخوانی داشته باشد،
تهیه و طراحی مینمایند.
کیفیت و دقت جزء اصول بنیادی فرهنگ شرکت ما محسوب
شده و گواهینامه ایزو 9001اهمیت فراوانی در نحوه عملکرد
ما دارد.
مدیریت کارآمد پروژه و تضمین کیفیت ،اولویتهای مهم
فعالیت ما در درون شرکت ،در محل انجام پروژه و در کار با تامینکنندگان اصلیمان است.

خدمات زیستمحیطی

با داشتن تیم بزرگی از مهندسان مجرب طراحی ،نصب و آزمون ،قادریم خدمات پس از فروش فراگیری را ارائه
نماییم .عالوه بر تعمیرات و نگهداری تجهیزات الج کاترل و تجهیزات اختصاصی دیگر ،ما گستره وسیعی از خدمات
عمومی را نیز در محل ارائه مینماییم .خدماتی مانند تعمیرات و نصب کانالبندی ،و برپایی ،راهاندازی ،بهرهبرداری
و نگهداری کامل کارخانه پردازش مواد.

خدمات جهانی قطعات یدکی

در هر زمان و هر مکانی که به قطعات و اجزای اصلی نیاز داشته باشید ،الج کاترل ،با ارائه سرویس کارآمد تامین
اقالم یدکی ،در خدمت شما است.
اقالم یدکی را میتوان با طرحها و مشخصات بیش از 4500
سیستم کنترل ذرهای مطابقت داد.
از آنجا که ما خود این دستگاهها را طراحی و تولید نمودهایم ،خود
را نیز بهترین منبع تامین قطعات یدکی میدانیم.
الج کاترل ،عالوه بر تولید در کارخانههای خود ،با نامهای
مشهور زیر نیز همکاری نموده و از طریق ارائه سرویس
ممتاز تامین اقالم یدکی ،خود را متعهد به پشتیبانی از مجموعه
کارخانههای واقع در سرتاسر جهان میداند.
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Lodge Sturtevant Ltd
( – Buell Ltdخشککنها ،شیرهای
 Double flapموتوردار ،شیرهای چرخان)
شرکت پاالیش گاز Sturtevant Ltd
(شیرهای  Flosealو )Mancuna
Sturtevant Process Ltd
W.C. Holmes & Co
شرکت پاالیش گازHolmes
Peabody Sturtevant Ltd
تصفیه هوای زیستمحیطی

شرکتهای وابسته
) (شرکت کی سی کاترل با مسئوليت محدودKC Cottrell Co., Ltd.
160-1, Donggyo-dong, Mapo-Gu,
Seoul, Korea 121-817
+82-2-320-6114 تلفن
+82-2-320-6100 فاکس
www.kc-cottrell.com

)) (شرکت کی سی کاترل با مسئوليت محدود (چينKC Cottrell (China) Co., Ltd.
19F JIC Building No.1717,
DongNanHu Road,
ChangChun City, JiLin Province,
People’s Republic of China
+86-431-8587-7500 تلفن
+86-431-8587-7522 فاکس

) (شرکت الج کاترلLodge Cottrell Inc.
2319 Timberloch Place, Suite E,
The Woodlands, TX 77380, USA
+1-281-465-9498 تلفن
+1-281-465-9366 فاکس

الج کاترل
) (الج کاترل با مسئوليت محدودLodge Cottrell Limited
21 George Street, Birmingham, England B3 1QQ
+44 )0(121 200 2555 : فاکس+44 )0(121 214 1300 :تلفن
www.lodgecottrell.com

